
România                                                                                                                                                                                      
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                                                  
Consiliul Local    
                                                                                                                                        

HOTĂRÂREA nr. 39 
din 19 mai 2009 

                                                                                                                                                                            
             Privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de servicii în 
vederea întocmirii documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a proiectului 
tehnic aferente proiectului „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a 
Grupului Şcolar Traian Grozăvescu din comuna Nădrag judeţul Timiş ”. 
        
  
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere cererea depusă de către Comuna Nădrag, precum şi avizul 
favorabil acordat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării privind necesitatea 
şi oportunitatea proiectului „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a 
Grupului Şcolar Traian Grozăvescu din comuna Nădrag judeţul Timiş ”, derulat prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale,  domeniul de intervenţie 3.4 -  Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă ;  
             Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice; 
             În temeiul art. 36 al. (4) lit. d) şi al. (6) lit a) pct.1. din Legea nr. 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată  privind 
administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             
            Art.1  Se aprobă organizarea unei licitaţii prin procedura cerere de ofertă pentru 
achiziţia contractului de servicii în vederea întocmirii documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi a proiectului tehnic aferente proiectului „Consolidarea, 
reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu din comuna 
Nădrag judeţul Timiş ”. 
            Art.2 Se aprobă documentaţia de atribuire aferentă licitaţiei de la art.1, 
documentaţie anexată la prezenta.  
            Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Inspector urbanism 
- Afişare.  

 
                                                                                                                   Preşedinte şedinţă   
                                                                                                                      Minea Vasile 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


